
 
 

ใบแจ้งความจ านงน าเสนอผลงาน 

เร่ือง “การบริหารจัดการพยาบาลในยุคการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0” 
(Nursing Management moving to Thailand 4.0) 

ณ โรงแรมลายทอง  อ.เมือง   จังหวัดอุบลราชธาน ี
ระหว่าง วันท่ี 24-25 สิงหาคม 2560  

 
  

1.   ผู้วิจัยหลัก/เจ้าของผลงาน  ชื่อ-สกุล................................................................................................... 

     ต าแหน่ง..................................................................หน่วยงาน............................................................ 

     ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก......................................................................................................... 

     โทรศัพท์ท่ีท างาน.......................................มือถือ.....................................  โทรสาร………………………. 

     E-mail address…………………………..……………………………………………..…………………………………………. 

 2.  ชื่อ - สกุล  ผู้น าเสนอผลงาน............................................................................................................. 

     ต าแหน่ง....................................................................หน่วยงาน........................................................ 

     ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก.......................................................................................................... 

3.   ชื่อ – สกุล ผู้วิจัยร่วม......................................................................................................................... 

4.   ผู้น าเสนอ   

       พยาบาล     นักศึกษาพยาบาล 
 
5.  ลักษณะผลงานที่จะน าเสนอ 
5.1  น าเสนอแบบโปสเตอร์  (Poster Presentation) 

       กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (CQI)       นวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์  (Innovation)          

5.2  น าเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation)  

        R2R       รายงานผู้ป่วย / กรณีศึกษา       อื่นๆ โปรดระบุ ……………………………..   

6.  ชื่อผลงาน  ( ภาษาไทย )................................................................................................................... 

                  ( ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................ 

7.  ประสบการณ์การน าเสนอผลงานทางวิชาการ 

        ไม่เคย     น าเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับกระทรวง / กรม 

    น าเสนอการประชุมวิชาการระดับเขต  วิทยาลัย   สมาคม     น าเสนอในเวทีอ่ืน โปรดระบุ............................... 

 
 
 
 



 
 
 

ค าแนะน าการน าเสนอผลงานวิชาการ 2560 

เร่ือง “การปฏิรูประบบบริหารจัดการพยาบาลในยุคการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0” 
(Nursing Management moving to Thailand 4.0) 

 
ณ โรงแรมลายทอง  อ.เมือง   จังหวัดอุบลราชธาน ี

ระหว่าง วันท่ี 24-25 สิงหาคม 2560 จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ค าแนะน า 
ผลงานท่ีจะน าเสนอทกุเรื่อง กรุณาเตรียมต้นฉบับ บทคัดย่อ ดังนี้ 

1. บทคัดย่อ เขียนเป็นภาษาไทย 
2. การพิมพ์ต้นฉบับ ให้พิมพ์ในรูปแบบ Microsoft word ใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 pt. ตัวเลขใช้อารบิค                 

จ านวนไม่เกิน 1 หน้า (บทคัดย่อไม่ควรมีตาราง รูปภาพและเอกสารอ้างอิง) 
หมายเหตุ ไม่เกิน 1 หน้า 

3. เนื้อหาบทคัดย่อควรประกอบด้วย บทน า วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการวิจัย/วิธีด าเนินงาน  ผลการศึกษา อภิปราย 
สรุป 
 
 

ชื่อเร่ือง 
 

ผู้น าเสนอ, ผู้นิพนธ์ (ทุกคน โดยผู้น าเสนอเป็นชื่อแรก) 
ชื่อองค์กร, จังหวัด 
ความเป็นมาและความส าคัญ: 
วัตถุประสงค:์ 
วิธีด าเนินการ: ประกอบด้วย 1. รูปแบบการศึกษา 2. สถานท่ีด าเนินการ 3. ผู้ให้ข้อมูล/ผู้ถูกศึกษา/          
กลุ่มเป้าหมาย 4. ขั้นตอนการศึกษา 5. วิธีการเก็บข้อมูล 6. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการศึกษา: ระบุผลการศึกษา ตามวัตถุประสงค์ บรรยายผลการศึกษาประกอบข้อมูลตัวเลข หรือสถิติ กรณี  การศึกษาเชิง
คุณภาพ ให้ระบุ Theme ต่าง ๆ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 

1) การน าผลการศึกษาไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล 
2) ข้อเสนอแนะในการศึกษา ครั้งต่อไป/ในอนาคต 

4. ส าหรับท่านท่ีน าเสนอบทคัดย่อ ถ้าต้องการเผยแพร่บทความใน Proceeding เป็นรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิคหรือน า
ไปประกอบการขอผลงานต่อไป ทางสมาคมจะแจ้งการตอบรับ และขอให้ส่งเนื้อหาเต็ม (Full paper) ประมาณ 10 
หน้า มาพร้อมด้วย ค าแนะน าในการเขียนให้ใช้รูปแบบเดียวกับวารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  
 

การส่งบทคัดย่อ   
 ให้ส่งเป็นไฟล์แนบ (Attached file) ก าหนดช่ือไฟล์เป็นภาษาไทย โดยใช้ ช่ือ – นามสกุลของผู้น าเสนอ ส่งมาที่  
natned01@gmail.com  ส านักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เขตขอนแก่น คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002   โทร 080-8952065  
 
การตอบรับบทคัดย่อ จะส่งจดหมายแจ้งผลการพิจารณาเป็นไฟล์แนบทางอีเมล์เท่านั้น 
 
 
 
 
 

mailto:natned01@gmail.com


 
 
 
 
 
ก าหนดเวลา 
 -   ก าหนดรับบทคัดย่อตั้งแต่บัดนี้  ถึง 28 กรกฏาคม 2560 
 -   ผู้ที่น าเสนอผลงานในการประชุมครั้งนี้  ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม   
ข้อปฏิบัติการน าเสนอโดย  Oral presentation   
 1.  ต้องน าเสนอโดยการบรรยายสด และสื่อประกอบด้วย PowerPoint 
 2.  เวลาน าเสนอ  10  นาที  ต่อหัวข้อโดยจะมีสัญญาณเตือนดังนี้ 
  -   8  นาที  กริ่งสั้น   ผู้น าเสนอควรจบการน าเสนอและตอบข้อซักถาม 
  -   10 นาที  กริ่งยาว ให้หยุดการน าเสนอ  และจะมีการซักถาม 
ข้อปฏิบัติการน าเสนอโดย Poster presentation 
 1. ขนาดโปสเตอร์ ควรใช้ขนาด 80 x 120 ซม.  (แนวตั้ง)                                                                                           

2.  ส่งโปสเตอร์ที่โตะ๊กลางลงทะเบียน ระหว่างเวลา 16.00 – 19.00 น.  วันท่ี  23  สิงหาคม 2560                                               
 
ส าหรับนักศึกษา 

1. สถาบันการศึกษาสามารถส่งผลงานน าเสนอ ทั้งประเภท Oral Presentation สถาบันละ 2 เรื่อง                          
และ Poster รับไม่จ ากัดจ านวน 

2. สถาบันการศึกษาสามารถแจ้งรายชื่อของอาจารย์ที่จะเข้าเป็นกรรมการตัดสินผลงานได้ สถาบันละ 2 ท่าน 
 
อาจารย์ตัดสินผลงานประเภท Poster Presentation ช่ือ-สกุล......................................................................... 
 
อาจารย์ตัดสินผลงานประเภท Oral Presentation   ช่ือ-สกุล............................................................................. 

 


